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  Informační pokyny pro účastníky semináře-prosím, čtěte pozorně! 
 
   Vinohradnický a vinařský seminář se uskuteční v termínu 26., 27. a 28. ledna 2010 
jako třídenní. Zájemci se mohou zúčastnit všech tří dnů, případně vybraných dnů 
jednotlivě dle programu. 
  Vyplněnou přihlášku na semináře případně jednotlivé dny, zašlete na adresu: 
MORAVÍN, svaz moravských vinařů, Nová 48, 692 01 MIKULOV nebo prostřednictvím 
e-mailu na adresu vseidlova@iol.cz nejpozději do 22. ledna 2010. Účastníky 
semináře prosím uveďte jmenovitě a čitelně. Informace a přihláška bude také ke 
stažení na webu Moravínu na adrese www.moravinvaltice.cz. 
   Účastnický poplatek zaplaťte do 22. ledna 2010 převodem na účet MORAVÍNU u 
České spořitelny Mikulov a.s., č. ú. 1381622309/0800, variabilní symbol je rodné 
číslo nebo IČ firmy, specifický symbol: 262810 příp. složenkou. Doklad o úhradě 
prosím předložte na požádání při prezenci před zahájením semináře. 
   Účastnický poplatek za třídenní vinohradnický a vinařský seminář činí pro 
člena MORAVÍNU 1.500,- Kč, pro ostatní účastníky 1.800,- Kč. Poplatek za 
jednotlivé dny (jeden den/os) činí pro člena MORAVÍNU  600,- Kč, pro ostatní 
účastníky 700,- Kč. Poplatek tvoří část kalkulovaných finančních nákladů potřebných 
na uspořádání seminářů a zahrnuje: přednášky, stravné a služby nutné ke zdárnému 
průběhu semináře. Cestovné a ubytování jsou v režii účastníků.  
  Ubytování si každý účastník zajistí individuelně (recepce tel. 519440711, e-mail: 
penzion@patriakobyli.cz; http://www.patriakobyli.cz), pro účastníky semináře je k 
dispozici ubytovna v areálu PATRIA Kobylí, a.s., úhrada ubytování hotově 
pracovníkům PATRIA Kobylí, a.s. 

   Prosíme účastníky semináře o předání alespoň jednoho vzorku vína (3 láhve), 
adjustované nebo řádně označené. Vína budou prezentována na společné večerní 
degustaci v úterý a ve středu, na které jsou všichni účastnící srdečně zváni. 
Děkujeme.  

  Přihláška na školení je závazná, po předložení dokladu o úhradě je přenosná, 
uhrazený účastnický poplatek se při neúčasti nevrací. Pohřebujete-li vystavit na 
účastnický poplatek doklad (fakturu), vyznačte požadavek na přihlášce. 

Těšíme se na Vaši účast a přejeme řadu odborných zážitků. 
 
Výbor MORAVÍNU 
 
 
 
 
 
 

Informace: vseidlova@iol.cz , tel. 602 559 226 p. Seidlová 
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VINOHRADNICKÝ A VINAŘSKÝ SEMINÁŘ 26. - 28. ledna 2010 

areál PATRIA Kobylí, a.s., Kobylí na Moravě 
 

 
 

PROGRAM 
 
26. ledna 2010, úterý 
 
8.00 Prezence účastníků, ubytování    
 
9.00 Zahájení semináře, vystoupení hostů    
 
 Vinařství v ČR a ve světě                                                                               

            Ing. J. Sedlo, CSc., Svaz vinařů České republiky                            
 Vinařský fond v roce 2009, prezentace aktivit v roce 2010               

            Ing. J. Machovec, Vinařský fond     
 Registr vinic v návaznosti na podpory ve vinohradnictví a vinařství v roce 

2010  
Ing. Rostislav Gruna, ÚKZÚZ, odbor trvalých kultur.                                                                          

 Portál farmáře  
           Radim Šedivý, CCV Brno                                                                                         
 Čerpání evropských dotací pro vinohradníky a vinaře            

           SZIF  Brno                                                                                                       
12.00 – 13.00 přestávka na oběd 

 
 Novinka BASF v boji proti padlí révovému                                            

           Ing. Drahomíra Musilová, BASF 
 Výskyt chorob a škůdců a průběh ochrany révy vinné v roce 2009,  

některá doporučení pro rok 2010   
           Ing. Petr Ackermann, SRS OPOR, Brno                                                            
 Optimalizace logistických nákladů producentů vína.  

Ing. František Kyncl, Ph.D., prezident České logistické asociace, ČSAD Hodonín a. s.          
 Informace o nových nařízeních ve vinohradnictví a vinařství 

           Ing. Antonín Králíček, Ministerstvo zemědělství ČR                                                  
 VOC Znojmo a vinařská turistika na Znojemsku     

           Ing. Pavel Vajčner, Znovin Znojmo                                                          
 
 
18. 30 Společenský večer při příleţitosti 
         45 let činnosti MORAVÍNU ve vinařství a vinohradnictví  
         25 výročí konání vinohradnických a vinařských seminářů 
 
 
 

 



27. ledna 2010, středa 
 
8.30 Zahájení semináře   
 Nové šetrnější a úspornější trendy ve filtraci vína                        

            František Bílek, odborník na filtraci vína a ředitel společnosti Bílek Filtry s.r.o. 
 Generátory dusíku-vlastní stanice na výrobu plynného dusíku pro vinařství  

Jaroslav Dohnálek, Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.                                              
 Foss řešení při zajišťování optimalizace výrobních procesů a kvality vína,     

            laboratorní přístroje WineScan a OenoFoss                                                
             MVDr. I. Kadlec, ing. L. Peterková, ing. O. Borský, MILCOM servis a.s.  
 Láhve, které vám změní ţivot                                                            

            Ing. Lada Kománková, Bricol - M, Valtice, spol. s r.o  
12.00 – 13.00 přestávka na oběd 

 Vinohradnické traktory NEW Holland a stroje značek KUHN, Braun, ERO, 
BRAUD aj. 

            Ing. František Jarec, Agrotec a.s., Hustopeče                                                           
 Biodynamika v Čechách, degustace                                                        

            Lukáš Rudolfský, Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.  
 Nově registrované odrůdy révy vinné, degustace                                    

            Ing. Ivana Ludvíková, ÚKZUZ Znojmo-Oblekovice  
 Ţíţaly a jejich význam pro úrodnost ve vinici  

            RNDr, Václav Pižl CSc., Ústav půdní biologie AVČR                             
 Příprava vín před lahvováním 

 Ing. Hana Horáková, Ing. Miloš Vidlář, BS vinařské potřeby 
 Návrat ke kořenům, degustace                                                    

            Doc. Ing. Miloš Michlovský DrSc., Vinselekt Michlovský     
 
19.00 degustace, odborná diskuse   
 
28. ledna 2010, čtvrtek 
 
8.30    Zahájení semináře 
 Stroje a zařízení se zaměřením na bio pěstování vinné révy materiál pro 

vinohradnickou drátěnku                                                 
            Ing. Jiří Vlašic, Oslavan, a.s.          
 Výţivný stav vinic v roce 2009 

            Ing. Pavel Pluhař, AGRA GROUP, a.s., Střelské Hoštice                               
 Současný stav půd ve vinicích a moţnosti jeho zlepšení  

           Ing. Hluchý, PhD.,Biocont                                                                    
 Integrovaná produkce v roce 2010                                                     

           Ing. Tomáš Richter, Ekovín o. s.  
12.00 – 13.00 přestávka na oběd  

 KVASINKY - NAŠE BOŢSTVO   
            Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc., Chemicko-technologická fakulta STU, Bratislava           
 Technologický vývoj u korkových zátek 

           Miguel Cabral, SCHIESSER  - AMORIM 
 Moderní systém ekologické ochrany vinic                                           

           Ing. Hluchý, PhD., BIOCONT                                                                   
 Vliv kompostů na zlepšení půdních vlastností  

           Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D, MZLÚ Lednice  
 Ekonomika pracovních operací při kultivaci půd ve vinicích  

           Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D, MZLÚ Lednice 



 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


